
        

 

Vårsta Biblioteks Vänner   2015-01-18                       1(2) 

 

Till medlemmar i Vårsta Biblioteks Vänner. 

Kallelse till årsmöte 2015. 

Årsmötet äger rum torsdag den 26 mars kl. 18.00. 

Plats: Mötesplatsen i Vårsta intill biblioteket Ringvägen 2 

Dagordning, verksamhetsberättelse och inbetalningskort för årsavgiften bifogas. 

Årsavgiften är 100 kr/person och sätts in på plusgirokonto 680027 – 0. Glöm 

inte att ange ditt namn!  

Balans- och resultaträkning finns på hemsidan www.varstabiblioteksvanner.se  i 

god tid innan årsmötet.  

Eventuella motioner lämnas skriftligen till ordförande senast den 9 mars. 

Tack för ditt medlemskap i Vårsta Biblioteks Vänner.  

Varmt välkommen till årsmötet och våra författarkvällar! 

 

 

Styrelsen för Vårsta Biblioteks Vänner 

Ingegerd Hjeltman  

Wiad 22 

147 92 Grödinge   

e-post: ingegerd.hjeltman@gmail.com 

 

                                                                

 

OBS! Vårens författarbesök på baksidan. 

http://www.varstabiblioteksvanner.se/
mailto:ingegerd.hjeltman@gmail.com
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FÖRFATTARBESÖK. 

 

Den 4 februari kl. 19.00 kommer Jan Bergman och berättar om sin bok 

”Sekreterarklubben – C-byråns kvinnliga agenter under andra 

världskriget”.  Jan Bergmans mamma var en av de sk ”svalorna” som arbetade 

som kurirer, informanter och infiltratörer för den allra hemligaste delen av den 

svenska militära underrättelsetjänsten – C-byrån. Du får inte missa denna kväll! 

 

 

Direkt efter årsmötet den 26 mars kl. 19.00 samlas vi i biblioteket och lyssnar 

på Ylva Eggehorn – ”Tango för en varghona, liv och författarskap. Ylva, 

som sedan länge bor i vår grannkommun Sorunda, blev i unga år 

uppmärksammad som författare. Flera av hennes dikter har tonsatts och några 

finns också i svenska psalmboken. Vi ser fram emot Ylvas besök! Om du 

missade att lyssna på henne i höstas, när hon besökte Grödinge 

Hembygdsförening, så har du en ny chans nu ….. 

 

 

Den 20 april kl. 19.00 kommer en av Augustpristagarna 2015  Kristina 

Sandberg och berättar om sin sista bok i trilogin om Maj,  ”Liv till varje pris”. 

Romansviten är ett stycke kvinnohistoria från strax före andra världskriget fram 

till slutet av 60-talet. Men vet du hur Kristina Sandberg fick med Doktor Bjerre i 

de bägge första böckerna? 

Sista boken berättas genom Majs dotterdotter, som betraktar sin mormors liv i 

den ångermanländska småstaden.  En roman om anpassning och överlevnad och 

som berättar om en familj som levde i en tid då det svenska folkhemmet växte 

fram. 


